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O seu roteiro para uma dieta saudável para o coração
Doença cardiovascular (DCV) é o termo para todos os tipos de doenças que afetam o coração ou os 
vasos sanguíneos. Três dos problemas cardiovasculares mais comuns estão indicados abaixo:

1. Tensão arterial alta (hipertensão arterial)
 Quando a força do seu sangue que empurra contra as paredes dos seus vasos sanguíneos, é 

demasiado elevada. A tensão arterial alta coloca-o em risco de AVC, insuficiência cardíaca e 
insuficiência renal.  

2.	 Insuficiência	cardíaca	(insuficiência	cardíaca	congestiva	ou	ICC) 
Uma condição crónica na qual o seu músculo cardíaco é incapaz de bombear sangue suficiente 
para atender às necessidades do corpo. Basicamente, o coração não consegue acompanhar a sua 
carga de trabalho. 

3. Colesterol alto (hiperlipidemia)   
Quando tem níveis elevados de gorduras no sangue. A maioria das pessoas não apresenta 
quaisquer sintomas, mas ter colesterol elevado aumenta o risco de acidente vascular cerebral e 
doença cardíaca. 

A boa notícia é que mesmo que tenha uma doença cardiovascular, comer os alimentos certos pode 
ajudar a melhorar a saúde do seu coração. Siga o roteiro abaixo para fazer escolhas alimentares que 
apoiem a saúde do seu coração!

Lembre-se também 
de tomar os seus 
medicamentos!

Os	cigarros	(e	o	álcool)	
prejudicam a função do 
seu coração!

Tenho tensão arterial alta: 
● Coma 4-5 porções de fruta. 
● Coma 4-5 porções de legumes. 
● Coma 1 dose de leguminosas. Experimente feijão-

de-lima, grão-de-bico, lentilhas e feijão.
● Escolha produtos láteos com baixo teor de gordura. 
● Limite o sal (sódio). Coma menos de 2 gramas por 

dia!

Tenho o colesterol alto:
● Faça uma dieta rica em fibras. Isso significa: frutas, 

legumes, cereais integrais, feijões, frutos secos e 
sementes. 

● Evite carne vermelha (carneiro, porco, carne de 
vaca). Coma quantidades baixas a moderadas de 
peixe, aves e produtos láteos com baixo teor de 
gordura.

Tenho	insuficiência	cardíaca:
Limite o sal (sódio). Coma menos de 2 gramas por dia!



Destaque dos membros: conheça Hal

Pronuncie-se! Fale-nos sobre os seus cuidados 
de saúde 

Vozes dos Membros é um programa que junta membros da CCA para partilharem as suas 
experiências sobre os cuidados e serviços que obtêm da CCA. Ajude a melhorar os cuidados para 
todos os membros, enquanto conhece novas pessoas! 

Para se juntar ao programa Vozes dos Membros, telefone para Emily Escobar através do número  
857-246-8862 ou envie uma mensagem de e-mail para membervoices@commonwealthcare.org. 

Eu era saudável o suficiente. Eu 
podia andar por aí. Mas tinha 
problemas de coração e andava a 
ir muito ao médico.
Hal juntou-se à CCA pela primeira vez em 2015. 
O seu médico sugeriu a CCA porque viver em 
casa era a coisa mais importante para Hal. 

Independente em casa  
Agora, com 80 e poucos anos, Hal ainda vive 
independentemente em casa, onde gere as 
suas condições crónicas, como a insuficiência 
cardíaca. "Em vez de ir para outro local... graças 
aos cuidados da CCA, há melhorias à minha 
volta que me permitem ser independente e neste 
apartamento."

Hal gosta de como a sua equipa de cuidados da 
CCA o ajuda a manter-se a par de tudo. "Acho 
que não estaria na posição em que estou agora, 
a viver em casa, sem eles."

      

É um luxo ter esta atenção. Faz-
me sentir bem e confiante sobre a 
minha saúde.
Cuidando do seu coração  
Hal também sabe que ficar focado na sua saúde 
o ajuda a ainda poder viver em casa. Ele certifica-
se de que toma os seus medicamentos. Ele 
sabe que a acumulação de líquidos pode causar 
impacto no seu coração, por isso, mantém uma 
dieta pobre em sal e verifica o seu peso todos os 
dias.

Viver em casa permite que Hal faça as coisas 
que mais gosta, como pintar e visitar amigos e 
familiares. Ele dá aulas de arte no seu prédio. 
"É muito gratificante em muitos aspetos. 
Normalmente tenho 12 alunos. É estimulante e 
inspirador."



Lembrete! São necessárias receitas para 
os seus produtos médicos

Os Centros da Medicare e Medicaid Services (CMS) exigem uma receita para todos os produtos 
médicos, incluindo artigos descartáveis como lenços de papel, fraldas ou luvas. Quando solicitar 
estes produtos à CCA, vamos precisar de uma receita médica. Pode precisar contactar o seu 
médico para obter uma receita médica. Os seus médicos e prestadores sabem desta exigência. A 
CCA também trabalhará consigo para ajudá-lo a conseguir os produtos que precisa.

Se tiver dúvidas ou precisar pedir produtos, ligue para os Serviços dos Membros através do  
866-610-2273 (TTY 711), das 8h às 20h, 7 dias por semana.

Está no Facebook? Nós também! 
Siga-nos: www.facebook.com/CommonwealthCareAlliance

Não arrisque uma queda neste inverno!
Todos os invernos, adultos de todas as idades magoam-se devido a quedas. O frio do inverno, a chuva, 
o gelo e a neve facilitam a queda. Não há forma de evitar totalmente as quedas. Siga estes conselhos 
para diminuir o seu risco:

Planeie	com	antecedência.  
Espere que as condições 
fiquem melhores antes de 
sair. Dê tempo suficiente 
para se deslocar sem 
pressas. 

Utilize os corrimões.  
Utilize sempre um corrimão 
ao subir ou descer escadas, 
ou ao longo de um 
passadiço inclinado.

Use calçado apropriado.  
Use sapatos ou botas 
com sola áspera que não 
escorreguem. Não use 
sapatos largos ou sapatos 
de salto alto.

Vista-se de acordo com o 
tempo.  
O uso de camadas extras 
de roupa e luvas dá-lhe 
acolchoamento no caso de 
cair.

Limpe os seus sapatos ou mude para 
sapatos de interior assim que estiver 
dentro de casa.  
A neve e o gelo podem congelar nos 
sapatos, tornando-os escorregadios. 
Sente-se sempre antes de limpar ou 
retirar os sapatos.



Não é tarde demais para tomar a vacina da gripe. 
Sabia que as taxas de gripe são mais altas entre dezembro e fevereiro? Isto significa que agora é a 
altura de tomar a vacina da gripe, se ainda não o fez.

Aqui estão mais 3 razões pelas quais deve tomar a sua vacina da gripe:

Pharmacy Corner

Precisa de mais informações?
Se tiver dúvidas acerca dos seus benefícios na farmácia, fale com o seu parceiro de cuidados ou 

contacte o Serviço dos Membros através do número 866-610-2273 (TTY 711), das 8h às 20h, 7 dias 
por semana.

Abastecimento de medicação para 90 
dias  
Um abastecimento de 90 dias significa 
que não necessita de ir levantar os seus 
medicamentos todos os meses. Pergunte 
ao seu médico sobre o preenchimento 
da sua receita para 90 dias. Também 
pode pedir à sua farmácia e solicitar que 
contactem diretamente o seu médico para 
pedir uma receita para 90 dias. 

Entrega	ao	domicílio 
Muitas farmácias oferecem entrega ao 
domicílio. Isto significa que os seus 
medicamentos podem ser entregues 
diretamente em sua casa. Também pode 
falar com o seu parceiro de cuidados 
ou telefonar para os Serviços dos 
Membros sobre as opções de entrega de 
encomendas por correio.

Não deixe que o tempo o impeça de obter os seus medicamentos!

Sair de casa no inverno pode ser difícil e até pouco seguro. Mas, mesmo que esteja mau tempo, 
continua a precisar dos seus medicamentos. Considere estas 2 opções para que não tenha que sair 
de casa para aviar as suas receitas:
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  As pessoas com doenças crónicas têm 
um risco mais elevado de ficarem muito 
doentes com a gripe. Tomar a vacina da 
gripe protege-o E aos seus entes queridos 
da gripe! 

  A vacina da gripe é diferente todos os anos 
para proteger contra a mudança dos vírus 
da gripe. Isso significa que precisa de uma 
vacina da gripe este ano, mesmo que tenha 
tomado uma no ano passado. 

  A vacina da gripe é gratuita em muitas 
farmácias e clínicas em Massachusetts.  

Tem sintomas semelhantes aos da 
gripe?	 
Fique em casa e contacte o seu médico 
ou o seu parceiro de cuidados da CCA!  



Faça com que entreguem os seus produtos de venda livre!
Utilize o seu Healthy	$avings	Card	para comprar artigos de venda livre sem sair de casa! Os 
membros das Opções de Cuidados dos Seniores da CCA podem agora comprar produtos de venda 
livre com entrega gratuita ao domicílio utilizando o nosso novo revendedor, NationsOTC. 
Tem 3 opções para fazer as suas encomendas à NationsOTC:
1.  Por telefone: marque 833-SHOP-OTC (746-7682) (TTY 711).
2. Por encomenda pelo correio: utilize o formulário de encomenda pelo correio da NationsOTC 

disponível no website da CCA.
3. Online: visite NationsOTC.com e registe-se utilizando o seu número do Healthy  

$avings Card
A NationsOTC oferece uma grande secção de produtos de venda livre aprovados pela Medicare, mas 
não tem todos os artigos aprovados pela Medicare. Ainda pode usar o seu Healthy $avings Card 
pessoalmente nos revendedores participantes para comprar artigos como aqueles indicados abaixo:

Medicamentos para alergias e 
sinusite
Antiácidos
Tratamentos antifúngicos
Antibióticos em pomada
Tratamentos contra prurido
Medicamentos para gripes e cons-
tipações
Remédio para a tosse
Produtos de cuidados bucais e 
dentários

Cuidados com dentaduras
Acessórios para diabetes
Cuidados com os ouvidos
Cuidados com os olhos e lentes 
de contacto
Primeiros socorros
Artigos de tratamento dos pés 
Preparações para hemorroidas
Produtos de incontinência
Laxantes
Medicamentos para enjoo

Suportes ortopédicos e de 
compressão
Analgésicos
Tratamentos respiratórios
Produtos para ajudar a dormir
Dissuasores do tabaco
Remédios para o estômago
Protetores solares
Escovas e pastas de dentes
Vitaminas
Auxiliares de controlo de peso 

Artigos	comuns	comprados	com	o	Healthy	$avings	Card

Está a ter problemas com a habitação? 

Encontrar uma habitação é um problema para muitos dos nossos membros. Se é uma das muitas 
pessoas com problemas para garantir habitação, a CCA tem recursos para ajudá-lo. 

Fale com o seu parceiro de cuidados sobre como podemos ajudar. E fique atento a mais informações 
sobre o Workshop de Habitação da CCA!

Visite	o	website	da	CCA	para	aceder	ao	seguinte:
●  Uma lista completa de produtos de venda livre  

elegíveis para comprar com o seu Healthy  
$avings Card

●  Perguntas Mais Frequentes sobre o  
Healthy $avings Card

●  Um link para verificar o saldo do seu  
Healthy $avings Card

●  Uma lista dos revendedores do Healthy $avings Card participantes
www.commonwealthcarealliance.org/members/sco/healthy-savings-card

OTC

A partir de 1 de janeiro 
de 2020, o seu Healthy 
$avings	Card	será	
carregado	com	$110,00	
no	início	de	cada	
trimestre. 



Preparação
1. Numa tigela pequena, bata o suco de limão, 

óleo, cominhos e ½ colher de chá de cada de 
sal e pimenta.

2. Divida o arroz e o feijão entre as tigelas. Cubra 
com alface, coentro, tomate e abacate.

3. Polvilhe com a cebola vermelha, depois regue 
com o molho.  

Ingredientes
● 3 colheres de sopa de sumo de lima
● 2 colheres de sopa de azeite
● ½ colher de chá de cominhos moídos
● ½ colher de chá de sal 
● ½ colher de chá de pimenta
● 2 chávenas de arroz integral cozido
● 1 lata de 400 g de feijão preto
● 2 chávenas de alface

●  1 copo de coentro fresco, picado 
grosseiramente 

● 1 caneca de tomates em cacho
● 1 abacate
● ½ cebolinha vermelha
●  Natas ácidas com baixo teor de gordura 

(opcional)
● Chips de tortilha (opcional)
● Gomos de lima (opcional)
● Molho picante (opcional) 

Tigela	de	Burrito	de	Feijão	Farta

Tigela de Burrito de Feijão Farta 
Seja bom para o seu coração E para o seu apetite! 
Esta tigela de burrito deixa de fora a tortilha cheia de 
hidratos. No lugar do arroz branco, usamos arroz integral 
saudável para o coração. Os legumes, abacate e feijão 
também são ótimos para o seu coração - com bastantes 
fibras e vitaminas e baixos em gordura saturada. É uma 
versão mais saudável do clássico prato mexicano. (E 
confeccionado em menos de 30 minutos!)

Tempo de preparação: 25 minutos 
Tempo de cozedura: 0 minutos 
Tempo total: 25 minutos

Informação nutricional
Tamanho da porção: 1 tigela
Doses por receita: 4

Calorias

Gordura total: 15,9 g 

Colesterol: 0 mg

Sal (sódio): 469,3 mg 

Hidratos de carbono totais: 52,6 g

Fibra dietética: 12,8 g

Açúcares: 6,3 g

Proteína: 11,5 g

403,9

CRÉDITO: Delish, www.delish.com/quick-heart-healthy

Ingredientes	opcionais 
Não considerados na Informação 
nutricional abaixo. 
Sirva com natas ácidas, chips de tortilha, 
gomos de lima e molho picante, se desejar.

O Senior Care Options Program (HMO SNP) da Commonwealth Care Alliance (CCA) é um plano de 
Saúde Coordenado com um contrato Medicare e um contrato com o programa Commonwealth of 
Massachusetts/EOHHS Medicaid. A inscrição no Plano depende da renovação do contrato para 
proporcionar benefícios de ambos os programas aos inscritos.
© 2020 Commonwealth Care Alliance



Atenção! A Medicare poderá contactá-lo.

De finais de fevereiro a julho, os membros da CCA podem ser contactados 
pela Medicare para participarem em dois inquéritos. Os dois inquéritos são: 

Avaliação de consumidores sobre sistemas e prestadores 
de cuidados de saúde (CAHPS - Consumer Assessment of 
Healthcare Providers & System): este inquérito coloca questões 
sobre os cuidados e serviços que recebe através do seu plano de 
saúde. 

Inquérito sobre resultados de saúde (HOS - Health Outcomes 
Survey): este inquérito coloca questões sobre a sua saúde e bem-
estar. 
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Porque é que a Medicare está a realizar estes 
inquéritos? 
Todos os anos, a Medicare realiza estes dois 
inquéritos para aprender sobre os cuidados e 
serviços que recebe do seu plano de saúde. 
Também pergunta sobre a sua saúde e bem-estar. 
Os seus comentários ajudam a Medicare e a CCA 
a melhorar os cuidados e serviços.  

As minhas respostas são privadas?  
Sim. A Medicare manterá todas as suas respostas 
em privado. 

Como é que a Medicare tentará contactar-me?  
A Medicare poderá telefonar-lhe ou enviar-lhe uma 
carta para obter a sua resposta ao inquérito. 

Lembre-se que é importante colaborar com a Medicare nestes inquéritos. 


